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Declaraţia Ambasadei SUA privind campania electorală
şi alegerile locale din 3 iunie, 2007
Ambasada SUA felicită poporul Moldovei cu participarea la alegerile locale din 3 iunie.
Campania şi procedura de votare, în general, a permis cetăţenilor Moldovei să primească
suficientă informaţie pentru a face o alegere informată.
Noi totuşi rămânem îngrijoraţi de plângerile larg răspândite şi, după cum se pare, întemeiate
privitor la intimidările candidaţilor, accesul şi reflectarea inegală a partidelor în mass media,
utilizarea improprie a resurselor administrative, rapoartele privind agitaţia ilegală în apropierea
secţiilor de votare, favoritismul din partea guvernului pentru candidaţii partidului de
guvernământ şi iregularităţile în listele de alegători. De asemenea suntem îngrijoraţi de unele
momente ale Codului Electoral, care sunt neclare şi de ceea greu de implementat.
Apreciem Comisia Electorală Centrală şi majoritatea consiliilor electorale de circumscripţie
pentru administrarea cu succes a procesului de înregistrare a candidaţilor şi a procesului de
votare. Ne bucură faptul că înregistrarea unui număr mare de partide a oferit alegătorilor o
alegere vastă. Întâlnirile mici şi discuţiile cu alegătorii, precum şi distribuirea materialelor
electorale au avut loc în linii generale fără restricţii. Majoritatea secţiilor de votare au permis
accesul liber al alegătorilor la cabinele de vot, au procesat şi au numărat cu succes numeroasele
buletine de vot complicate.
În timpul întrevederilor pe care Ambasadorul Kirby le-a avut pe parcursul campaniei electorale
cu comisiile electorale de circumscripţie de nivelul doi şi cu reprezentanţii partidelor politice în
17 raioane din Moldova şi după ce Ambasada a trimis observatori în ziua alegerilor sub
patronajul Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE (ODIHR),
Ambasada SUA în mod direct a văzut realizările pozitive şi complicaţiile campaniei şi
procesului de votare.
Turul doi al alegerilor din 17 iunie este o oportunitate pentru Moldova atât pentru ca să-şi
reafirme practicile de succes din 3 iunie, cât şi să-şi corecteze orice deficienţe. Noi aşteptăm cu
nerăbdare raportul final al ODIHR privitor la campania electorală şi ziua alegerilor.

